O b l a s t n ý f u t b a l o v ý z v ä z M i c h a l o v c e, Ul. P. O. Hviezdoslava 140/7, 071 01 M i c h a l o v c e
Zápis
z 9. zasadnutia VV ObFZ v tomto 4-ročnom funkčnom období 2017-2021 - z 13.8.2018 od 15:00 h do 16:30 h
Miesto konania: ObFZ Michalovce, Ul. P. O. Hviezdoslava 140/7, 071 01 Michalovce, č. dv. 2
PRÍTOMNÍ:
a) VV ObFZ: R. Ivan, E. Dančišin, J. Nemčík, M. Špivák, J. Žofčák, O. Palinský - ospr.: V. Čan.
b) kontrolné orgány ObFZ: RK (J. Pado)
c) orgány zabezpečenia spravodlivosti ObFZ: DK - (J. Šimko - ospr.)
d) administratívne orgány ObFZ: KR (J. Špivák - ospr.), ŠTK (v.z. L. Popík), zastupujúci sekretár (J. Mano)
PROGRAM:
15:00 h: 01. Otvorenie a kontrola uznesení
15:05 h: 02. Informácia o činnosti komisií ObFZ od 07.07.2018 do 13.08.2018
15:20 h: 03. Informácia o futb. turnajoch počas letnej prestávky
15:25 h: 04. Vyhodnotenie letného seminára R a D súťaží ObFZ 2018/2019
15:35 h: 05. Závery riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 06.07.2018
15:45 h: 06. Štart súťaží ObFZ 2018/2019
16:00 h: 07. Informácia o 17.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2018/2019
16:10 h: 08. Rôzne a diskusia
16:20 h: 09. Prehľad uznesení zo zasadnutia
16:30 h: 10. Záver

- preds. VV a sekr.
- preds.KR,ŠTK,DK,
- zástupca ŠTK
- preds. KR
- preds. ObFZ
- zástupca ŠTK
- zástupca ŠTK
- preds. VV
- sekr. ObFZ
- preds. VV

VV schválil program 9. zas. VV ObFZ dňa 13.8.2018 tak, ako bol uvedený v pozvánke.
VV ObFZ po prerokovaní jednotlivých bodov programu prijal tieto uznesenia:
K bodu 1.) Otvorenie rokovania tohto zasadnutia uskutočnil R. Ivan (podpredseda ObFZ), ktorý ho aj celé riadil.
Prítomných privítal, oboznámil s oznámenými neúčasťami a s programom rokovania, k čomu pripomienky neboli.
Uznesenie VV ObFZ č. 117/2018: VV vzal na vedomie kontrolu plnenia uzn. jednotlivých orgánov ObFZ a informácie
k 13.8.2018.
K bodu 2.) Informácie o činnosti komisií ObFZ od 07.07.2018 do 13.08.2018:
Informácie z prítomných predsedov podali: - o KR: J. Mano (zastupujúci sekretár)
- o ŠTK: L. Popík (člen ŠTK)
Doplnky a pripomienky k tomu potupne mali: E. Dančišin, J. Žofčák, J. Mano
Uznesenie VV ObFZ č. 118/2018: VV vzal na vedomie informácie o činnosti komisií ObFZ od 7.7.2018 do 13.8.2018
a uložil zástupcovi ŠTK predvolať na svoje zasadnutie zástupcov FK: Rus. Hrabovec, Porostov, Kusín z dôvodu
opakujúcich sa problémov vo vybavení budov, soc. zariadení a s nepripravením požadovanej techniky na stretnutia.
K bodu 3.) Informácia o futb. turnajoch počas letnej prestávky:
Informoval o nich L. Popík (zástupca ŠTK).
Doplnky a pripomienky k tomu potupne mali: J. Pado
Uznesenie VV ObFZ č. 119/2018: VV vzal na vedomie informácie od zástupcu ŠTK o odohraných futbalových
turnajoch počas letnej prestávky.
K bodu 4.) Vyhodnotenie letného seminára R a D súťaží ObFZ 2018/2019:
Informoval o ňom J. Mano (zastupujúci sekretár).
Uznesenie VV ObFZ č. 120/2018: VV vzal na vedomie informáciu od zastupujúceho sekretára o vykonaní
a vyhodnotení letného seminára R a D súťaží ObFZ 2018/2019 dňa 27.7.2018.
K bodu 5.) Závery riadnej „Konferencie ObFZ Michalovce“ z 06.07.2018:
Informoval o nich R. Ivan (podpredseda ObFZ).
Doplnky a pripomienky k tomu potupne mali: J. Mano
Uznesenie VV ObFZ č. 121/2018: VV vzal na vedomie informácie od podpredsedu ObFZ o záveroch riadnej
„Konferencie ObFZ Michalovce“ a uložil zastupujúcemu sekretárovi pri organizovaní nasledujúcich zasadaní orgánov
ObFZ včas informovať o prípadných zastupovaniach a riadeniach zasadnutí orgánov ObFZ.

K bodu 6.) Štart súťaží ObFZ 2018/2019:
Informoval o ňom L. Popík (zástupca ŠTK).
Doplnky a pripomienky k tomu potupne mali: J. Mano, R. Ivan, J. Žoffčák,
Uznesenie VV ObFZ č. 122/2018: VV vzal na vedomie informáciu od zástupcu ŠTK o štarte súťaží ObFZ 2018/2019 a
uložil zástupcovi ŠTK predvolať na svoje zasadnutie zástupcu FK Pavlovce n/U B z dôvodu neúčasti na stretnutí 2. kola
VII.LV m Zalužice B - Pavlovce n/U B z 11.8.2018 a nezabezpečenia natáčania videozáznamu zo stretnutia 1. kola
VII.LV Pavlovce n/U B - Iňačovce z 5.8.2018.
K bodu 7.) Informácia o 17.r. súťaže „Pohár ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2018/2019:
Informoval o ňom J. Mano (zastupujúci sekretár).
Doplnky a pripomienky k tomu potupne mali: E. Dančišin, O. Palinský
Uznesenie VV ObFZ č. 123/2018: VV vzal na vedomie informáciu od zastupujúceho sekretára o 17.r. súťaže „Pohár
ObFZ MI vo Fu mužov“ pre sezónu 2018/2019.
K bodu 8.) Rôzne a diskusia
V tomto bode na podnet E. Dančišina informoval J. Mano (zastupujúci sekretár ObFZ) o možnosti FK-FO prihlásiť sa
do „Krajskej futbalovej ligy“ (KFL) v SR 2018/2019, ktorej garant je VÚC Košice, o organizovaní výjazdu na
priateľské futbalové stretnutie Slovensko - Dánsko dňa 5.9.2018 v Trnave, navrhol schváliť M. Michloviča a V. Lisáka
za riadnych členov ŠTK, M. Špivák (člen VV) navrhol, aby sa nasledujúce 10. zasadnutie VV ObFZ uskutočnilo
v reštaurácii ARECA v Strážskom.
Uznesenie VV ObFZ č. 124/2018: VV vzal na vedomie informáciu zastupujúceho sekretára o možnosti FK-FO
prihlásiť sa do „Krajskej futbalovej ligy“ (KFL) v SR 2018/2019, uložil zastupujúcemu sekretárovi zverejniť v ÚS
rozdelenie príspevkov SFZ na obnovu štadiónov pre FK-FO ObFZ Michalovce a preveriť správnosť vyplácania
cestovných náhrad pre členov orgánov ObFZ v súlade s nariadením MPSVR, schválil objednanie mikrobusu za účelom
dopravy na priateľské futbalové stretnutie Slovensko - Dánsko dňa 5.9.2018 v Trnave, schválil M. Michloviča a V.
Lisáka za riadnych členov ŠTK, schválil konanie nasledujúceho 10. zasadnutia VV ObFZ v reštaurácii AZTÉKA
v Strážskom dňa 20.9.2018 o 16.00 hod.
Záver rokovania VV ObFZ previedol R. Ivan (podpredseda ObFZ), ktorý poďakoval za účasť i aktivitu na tomto
rokovaní.

V Michalovciach dňa 13.8.2018

PaedDr. Vladimír Č a n , v. r.,
predseda ObFZ Michalovce
v. z.
Rudolf Ivan
podpredseda ObFZ Michalovce

Poznámka: Najbližšie zas. VV sa má uskutočniť vo Štv 20.9.2018 o 16:00 h v reštaurácii AZTÉKA, Obchodná 258,
Strážske.
Na vedomie: - členom VV ObFZ
- predsedom kontrolných orgánov ObFZ (RK)
- predsedom orgánov zabezpečenia spravodlivosti ObFZ (DK)
- predsedom administratívnych orgánov ObFZ (KR, ŠTK a zastupujúcemu sekretárovi ObFZ)

Vybavuje:

Ján Mano ,
zastupujúci sekretár ObFZ Michalovce

